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 וסטטיסטיקה בביטוח הנדסי IMIA 2013  +2014 יסיכום כנס  .1

 2014-ו IMIA 2013 יסיכום כנס  1.1
 האיגוד הבינלאומי למבטחים הנדסיים. -  IMIAהשנתי של לפני כשנתיים עדכנו על הכנס 

 יומימחיתום היוו בשחלקן נגע ,הוצגו הרצאות ומצגותבהם  ,כנסים 2מאז נערכו עוד 
 . ןחלק מהעמכם לנכון לחלוק  מצאנובישראל, ו

 /IMIA  base-http://www.imia.com/knowledge רכל המצגות מפורסמות באת
 להלן עיקרי הנושאים:

 -Annual Construction Policies  WGP 81 (13) ,פוליסות ביטוח קבלנים שנתיות .1
יס מחזור או על בסיס הצהרתי), היתרונות סהפוליסות השונות (על ב סוגימאמר המתאר את 

והחסרונות למבוטח ולמבטח, פירוט שיקולים חיתומיים כגון מי הקבלן, הצטברות סיכון ביחס 
תנאי כיסוי בהמאמר גם כמו כן דן למיקום, סוגי הפרויקטים המבוטחים, נסיון תביעות ועוד. 

 ופת הביטוח.ושיקולי סיום תק ,ניהול סיכונים
 Understandingוהחשיבות של הפיקוח עליו בביטוח אובדן רווחים, הבנת לוח הזמנים  .2

Project Programs & the Importance of Schedule  WGP 79 (13)-  מאמר
לוח הזמנים, מה הייתה כוונת  חשיבותמהו לוח זמנים לפרויקט ומה הוא כולל, המתאר 
בי תכנון לקוי, דרכי גישה לאתר, השפעות כלכליות, פרעות אובדן רווחים לג בביטוחהמבטח 

והיתרון בפיקוח  ,המאמר מפרט את השיקולים השונים בטיפול בתביעהכמו כן ושביתות. 
 ל הפרויקט.עהחיצוני של לוח הזמנים 

 Testing of Engineering Projects / Plantsביטוח הרצה בפרויקטים קבלניים,  .3
following Construction  WGP 82 (13)  -   גדרה את המורכבות בהמאמר המתאר

שלבי ההרצה, סיכונים עיקריים של תהליכים שונים, הרצה  ם, מה"רצה של מפעליםשל "ה
וסיכונים הקשורים ) prototypeציוד ופרויקטים חדשניים (קרה והרצה חמה, נזקי טבע, 

 בתכנון.
 - Power Generation from Biomass WGP 85 (14)תחנות חשמל מביו מסה,  .4

תחנות כח הפועלות על ביו מסה, סוגי חומרי גלם, שיטות העוסק במעמיק ומקצועי מאמר 
באמצעות ביו מסה, ושיקולים פעילות לתחנות הפועלות ייצור אנרגיה, שדרוג תחנות 

 חיתומיים.
 Change of risk landscape by Smartשינוי של הסיכון בשל ניהול רשתות חשמל,  .5

Grids WGP 85 (14) -  המאפשר הצצה לשינוי בסיכון כתוצאה מניהול רשתות מאמר
הכולל גם ספקי חשמל נוספים ואלטרנטיביים, התייחסות לסיכונים  ,חשמל בעידן המודרני

 כגון אובדן רווחים, סיכוני סייבר, ונדליזם ונזקים סדרתיים. ,ייחודיים
 Access roads in Project Insurance WGP 87דרכי גישה בפרויקטים קבלניים,  .6

וכולל הגדרות ושיקולי בנייה של  ,בארץ נפוץ שאינו גישה דרכי לסיכוןמאמר מרחיב  - (14)
 דרכי גישה, שיקולים חיתומיים ודוגמאות נזקים.

 טיקה סטטיס  1.2
באיגוד, ת ודיווחי המדינות החברהמבוססת על  ,בכנס הוצגה סטטיסטיקה של ביטוח הנדסי

  יטליה ועוד.א ,מניה, יפן, רוסיה, קנדהראנגליה, ג כגון ארה"ב,
לא הוצגו נתונים אודות השוק ולכן  ,בארץ לא ניתן למצוא בסיס נתונים רלוונטילמרבה הצער, 

 הישראלי.
כמו גם בישראל,  ,עולםהר אשכן בש, על השוקהנתונים הסטטיסטיים מאפשרים מבט רחב 

 יבות לנזקים.הסלגבי מידע מדויק, במיוחד  לקבללא ניתן 
 נתונים שלכם.אני מזמין כל אחד ואחת לבצע השוואה עם ה

 בעמוד הבא מוצגות שתי טבלאות מייצגות.
 קישור למאמר:

-stats-Loss-+-09/Premuimcontent/uploads/2014/-http://www.imia.com/wp
20131.pdf-IMIA 

http://www.imia.com/knowledge-base/
http://www.imia.com/wp-content/uploads/2014/09/Premuim-+-Loss-stats-IMIA-20131.pdf
http://www.imia.com/wp-content/uploads/2014/09/Premuim-+-Loss-stats-IMIA-20131.pdf
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ה יעלי. ניתן לראות 2013עד  2011ות פרמיה לאורך השנים חהתפתטבלה עליונה: 
חלוקת הפרמיה בין הענפים . 2013 -שמירה על אותה רמת פרמיה בו 2012 -בפרמיה ב

 -, ביטוח שבר מכני על כ45% -נתח הביטוח הקבלני עומד על ככמעט זהה בכל השנים, 
 .  11% -ביטוח ציוד אלקטרוני על כו 37%

 
נזקים מקרי גורמי הנזקים העיקריים בביטוח קבלנים, סטטיסטיקה של טבלה תחתונה: 

ביחס לשנים ניתן לראות שינוי בגורם העיקרי לנזק מליון דולר).  1על מגדולים בלבד (
(שתי נזקי טבע הוא כיום גורם הנזק העיקרי ) נזקי טבעו עבודה וחומרים לקוייםקודמות (

ובהמשך הרשימה ניתן למצוא גורמים כגון (סיבה לא ידועה) מקרי נזק אחרים עמודות), 
 עבודה, חומרים, לקויים ואש.
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 ביצוע תעקרונושיקולי חיתום ו –הנחת צנרת תת קרקעית  .2
 

מידע ספק חשבנו שיהיה מועיל ל ,(דליפה בצינור הנפט קצא"א) בות הנזק בערבהקבע
עי בלחץ בתוך מתן דוגמא להנחת צנרת גז ט ,תת קרקעית ת הנחת צנרתועל שיטונטי רלו

 גבוה.

 ,החוזרת על עצמה ,יחסית פשוטהקבלנית עבודה היא  , הנחת צנרת תת קרקעיתבסך הכל
המבטחים פרויקטים של כוונתנו לנסות ולהפחית את חששות החתמים בו ,לאורך תוואי ידוע

 .ת קרקעית הנחת צנרת

 ל מהסוף...נתחי

אם הם רלוונטים מה שנותר הוא לבחון ה. הסיכונים בהנחת צנרת פחות או יותר ידועיםרוב 
 יתום נאותים:חפרויקט הנדון, להפעיל שיקול דעת ותנאי ב

הנחת צנרת מחייבת פתיחת תעלות לאורכים ועומקים שונים. לעניין זה קיימים  – נזקי טבע .1
 תוחה.פ התנאים מקובלים של תנאי אורך תעל

 ,הפועלת על בסיס גרביטציה ,דורשת הרצה. צנרת ניקוז או ביוב רתלא כל צנ –נזקי הרצה  .2
תכלול נוזל או גז בלחץ שצנרת . אלא רק בדיקת אטימות בחיבורים ,ת הרצהשדור האינ

ופי (למשל במקום גז סהגז או הנוזל העם תבצע אולם זו אינה חייבת לה ,מחייבת הרצה
והשלבים  ההותטרת ההרצה, מיש לוודא מה מ ,). בהתאםאינו דליקששימוש במים או בגז 

הרצה. יש לזכור, כמו במקרה הנזק בערבה, שהנזק ככל הנראה לא ארע בשל הנדרשים ב
 אלא בגלל כשל נקודתי בחיבורים. ,פעולת ההרצה עצמה

 צנרת בשטחים עירוניים תהיה חשופה לנזקי רכוש (רעדהנחת  – נזקי צד ג' רכוש או גוף .3
למבנים או תשתיות סמוכות) או נזקי גוף של עוברים ושבים בקרבת העבודה (סיכון של 

 נזקים קטנים וחוזרים).

שטחים או בת עשוי לעבור רחלק מתוואי הצנ ,בשל מגבלות שונות – חלק עבודה ייחודי .4
ון דחיקה תת קרקעית או הנחת הצנרת באופן עילי גכ ,אזורים בהם תידרש עבודה ייחודית

 באזור צומת הכפר הירוק) וכדומה.   ,5כביש  מעללמשל הצנרת החוצה  (כמו

אשר הקו של תושבים  כמו, למשל, ,לגרום להתנגדויות שונות עלולתוואי קו  – נזקים בזדון .5
ארגונים ירוקים. מומלץ לשקול את נושא כמו גם התנגדויות של  ,עובר בשטחם או בסמוך לו

של מאות  למרחקיםצעות ווב העבודות מסוג זה מבבדה שרובעיקר לאור הע ,הנזק בזדון
 .אפקטיבית לאורך התוואיאינה שמירה הולרוב  ,מטרים או קילומטרים
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 שלבי ביצוע של הנחת צנרת גז טבעי
 במעין מצגת תמונות. שלבי ביצוע הנחת צנרת גז טבעי את  המציגהן דוגמא ללה 

, בפועל יעשו ים עוקביםשהפרויקט מתואר כפרוייקט בשלבלמרות  –הערה מקדימה 
והצוותים יעבדו  ,כל צוות יבצע שלב עבודה .העבודות לאורך כל הקו במספר צוותים עוקבים

המשמעות היא שבכל יעשו עבודות אחרות לאורך קטע העבודה.  ,. במקבילבזה אחרי זה
ותעלות פתוחות לאורך מאות  ,רבים ילומטריםזמן נתון, יבוצעו עבודות שונות לאורך ק

 בכל קטע עבודה. ,ריםמט

 ,סקירה ראשונית לאורך תוואי הקותבוצע  –סקירה, מדידות וסימון מקדים של תוואי הקו  .1
בהתאם לתוכניות, מדידות וסימון תוואי הקו. ביצוע עבודות הנחת הקו מחייב תוואי עבודה 

 ו כן,כמה. ימטר. ייתכן שיהיה צורך בעקירת או העתקת עצים או צמחי 25 -פנוי ברוחב של כ
 .מבעלי קרקעות בתוואי ההנחה ופקעו  שטחים ברוחב טיפוסי זהייתכן שי

להשיב את תוואי  נדרשבתום הפרויקט  – ס"מ 30 -חישוף הקרקע לעומק של עד כ .2
ס"מ של שכבת הקרקע  30 -יש לחשוף כ ,(שיקום נופי). לצורך כך קדמותוהפרויקט ל

שכן  ,ה חשוב במיוחד בשטחים חקלאייםולערום אותה לאורך תוואי הקו. נושא ז ,המקורית
 6תהיה סוללת עפר עד לגובה של  ,זו שכבת הקרקע הפורייה. בתום חלק זה של העבודות

 בצמוד לקצה התוואי. ים,מטר
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היא צנרת ייעודית עשויה במקרה זה צנרת הקו  –אספקת והצבת צנרת לאורך התוואי  .3
 הוא . קוטר הצינור)Polypropylene( פילןפלדה ומצופה חומרי בידוד ואיטום מסוג פוליפרו

(אורך  יםמטר 13ס"מ. הצינורות מסופקים באורכים סטנדרטיים של עד  90 -שהם כ ,36"
 טריילר).ימתאים להובלה על גבי משאיות סמ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ריתוך קטעי הצנרת נעשה ברובו במפלס הקרקע המקורי ורק בחלקו,  – ריתוך קטעי צנרת .4
המבצע ריתוך  ,בתוך התעלה. הריתוך נעשה באמצעות ציוד ייעודיתבצע יבהתאם לצורך, 

אוטומטי בהיקף הצינור. חלק מהריתוכים יעשו גם באופן ידני על ידי רתכים מורשים לנושא 
 זה.

גרפיים, ניקוי חול -בדיקת טיב הריתוכים באמצעים אלקטרו –בדיקת הריתוכים וסגירה  .5
 וציפוי מחדש בפוליפרופילן.

לאורך התוואי  םטעיבק תעשה על ידי מילוי מים בלחץ  צנרת גז מסוג זה אטימות ת קבדי
 .המלא
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באמצעות מחפרי צמ"ה מקובלים. תתבצע חפירת מרכז התעלה  –חפירת מרכז התעלה  .6
. עומק החפירה יכול להגיע עד יםמטר 3מהתוואי יהיה עד  90%עומק החפירה לאורך 

יש צורך בקידוח אופקי או מעבר מתחת לתשתיות  באזורים בהם ים,מטר 6 -לעומק של כ
ולכן גם יחסית  ,כי על פי הנהלים, צנרת הגז היא הנמוכה ביותר ,קיימות אחרות. נציין

 יםמטר 6ויכול להגיע עד  ים,מטר 1.4 -עמוקה. רוחב התעלה בנקודת הנחת הצינור הוא כ
 לאורך תוואי הקו.בהתאם לתוואי הקו. חומר החפירה יונח בערימה  ,בחלקו העליון

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרויקט. הנחת הצינור נעשית בא החלק המורכב יהנחת הצינור ה –הנחת הצינור וכיסויו  .7
בכדי למנוע ראשון מניחים בתחתית התעלה חומר נברר הבשלב  .במספר שלבים עוקבים

 ,הצינור מורד לתעלה בקטעים ארוכים של מספר עשרות מטרים ,בשלב הבא ;בצינורפגיעה 
. לאחר )crawler with side boom(מנוף צדי בעלי יעודים זחליליים יבאמצעות כלי צמ"ה 

בהתאם לתוכניות  ,הנחת הצינור, מבוצע ריתוך של קטעי צנרת שהוכנו מבעוד מועד
 החיבור. כיסוי הצינור נעשה גם הוא באמצעות חומר אדמה נברר להגנת הצינור.
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 הוא האחרון השלב – נופי שיקוםו ולקדמותהשטח  זרההח, מילוי, סופי סימון, מדידה .8

 מילוי, הקרקע לפני מתחת הצינור סימון, as made הצינור של המדויק המיקום מדידת
 לגובה עד מחדש מילוי, הקרקע ינפ מעל הצינור תוואי סימון, הקרקע פני גובהעד  מחדש

 .תהעבודו של הראשון בשלב שנחשף המקורי החומר באמצעות ,המקורי
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תחנות הגפה הן תחנות ביניים של חיבורי קווי צנרת וברזים. תחנות הגפה  – תחנות הגפה .9

וייתכן שגם לאורך התוואי. במסגרת עבודות  ,כל קטע עבודהשל יותקנו בתחילה ובסיום 
קדחו ביסוסי בטון, ייצקו רצפות בטון ותותקן מערכת מגופים, חשמל ובקרה של יי ,אלה

 גז.הצנרת 
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בנקודות בהן תוואי הצינור חוצה מסילות רכבת, כבישים ראשיים, תוואי  –קידוח תת קרקעי  .10

תבוצע הנחת הצינור באמצעות קידוח  ,ים או אזורים בהם לא ניתן לבצע חפירה פתוחהלנח
, יותקנו מכונות יםמטר 6 -עד לעומק של כ ,יחפרו אזורי כניסה ויציאהיאופקי. לצורך כך, 

תוואי ב  48של צינור "קידוח בשלב ראשון יבוצע בורגי קידוח, עם לקידוח אופקי ייעודיות 
. קידוח אופקי הינה שיטת עבודה בתוכו 36צינור הגז בקוטר של "המיועד ולתוכו יושחל 

 מקובלת וידועה. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ם תחנות ההגפה או הקידוחים האופקייבבחלק מתוואי הקו או וייתכן  – שאיבת מי תהום .11
 ,משאבות ניקוזיוצבו באזורים בהם קיימים מי תהום. בהתאם לצורך, באזורים אלה  בוצעוי

 עד לגמר העבודות באזורים אלה. ,24/7אשר יפעלו 
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 נזקי אבק בפרויקטים קבלניים של תשתיות אזרחיות. 3

 הלךפיתוח גורמים לאבק במעבודות אזרחיות ותשתיות פרויקטים קבלניים של עבודות 
ה לאתר או בעת גישבעיקר בשלבי עבודות העפר הראשוניות, בדרכי ה . הדבר נכוןועהביצ

 ביצוע עבודות גריסה בשטח.

 ,שהעבודות נעשו בסביבתם ,חקלאייםשטחים ידועים בעיקר נזקים שנגרמו לאורך השנים ל
 אם כי יכולים להיות גם נזקים אחרים לרכוש.

 בודה.אזורי הע / הפתרון המקובל הוא הרטבת דרכים

 ,התשתית עבודות בשלב ,המצעים הידוק מתהליך כחלקשכן  ,מים תמיד קיימים באתר
 . מים מכליותמים מרטיבים את השטח באמצעות ב משתמשים

 ות מים.ינות של מכלוצגות תמובעמוד הבא מ

 מה ניתן לעשות ?

 ,להים אשאבהם כבר קיימות הוראות בנו ,סמכי המכרזיםמשלב ב ,עוד קודם ץהפתרון נעו
 ביטוח, למשל:לכתנאי  ןוניתן להשתמש בה

 :לנים / אפשרות תנאי ביטוחבממכרז ק אבק הפחתתהוראות ל
 ומהמתקנים הגישה מדרכי אבק מטרדי יצירת שוטף באופן למנוע הקבלן באחריות .1

 ). 'וכו הרטבה ,עפר מערומי, מגרסות( באתר

 ,בעלי רגישות וריםאז ליד הרטבה .רכב כלי למעבר עפר המשמשות דרכי להרטיב יש .2
 דרכים המצויותהרטבה של  .חקלאיים שדותו סמוכים עירוניים בין כבישים ,ישוביםכגון 

 רגישות אקולוגית בעלי מאזורים או/ו מוגנים טבע מערכי יםמטר  100 -מ הקטן במרחק
  העבודות בכל תקופת ,יום מדי תיעשה ההרטבה. רגישים קרקע מעיבודי וכן נופית או
 לגרום העלולות ,פעולות בנייה או עפר עבודות שתהיינה זמן וכל )גשומים םימי למעט(

 .לאבק

 .אסורה מלוחים במים הרטבה .3

 .הבריאות משרד של בכתב באישור רק מותרת(ממוחזרים)  מושבים במים הרטבה .4

 לוודא יש. אבק לפיזורהגורם  חומר הנושאות משאיות של שלמות ביריעות כיסוי יבוצע .5
 בחורף. ומהודקות מתוחות ,מטר חצי לפחות של לרוחב מהצדדים תנופלו היריעותש

 .מבוץ הראשיים הכבישים ניקיון על יוקפד

 באמצעות ,החומר פליטת פתח וכיסוי רציפה בהרטבה יעשו כלונסאות קידוח עבודות .6
 .אבק בקולטי מצוידות קידוח במכונות ושימוש ברזנט

 ולאחר ,בחוק כנדרש עסק רשיון קבלהת אם אלא ,יופעלו ולא יוקמו לא גריסה מתקני .7
 יכלול עסק רשיון .הרלוונטית המקומית ברשות הסביבה לאיכות המחלקה עם התייעצות

, ומהאתר אל חומרי גלם שינוע לרבות, המגרסה מהפעלת צפוייםה למפגעים מענה
 .העבודות בתום ושיקום נופיים ופתרונות להיבטים התייחסות

 להצבת אזורים, הפרויקט הסביבה ומנהל לאיכות המחלקה עם בתיאום, לקבוע יש .8
 חומרים הכנסת איסורו אסבסט פסולת גריסת כגון איסור והגבלות ,ניידות מגרסות
 וחומר הגריסה חומר של הולם לאחסון הנחיות לקבוע יש .העבודות באתר לא שמקורם

, הרכב כלי של ותחזוקה סיכה פעולות ביצוע איסור, אבק לסביבה פליטת למניעת הגלם
 לזיהום אמצעים נקיטת, )שלה ותפעול תקנית מעצרה, אחסון( דלק במכלי לטיפול נהלים

 .ב"וכיו וירוא
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 :תמונות של מכליות מים להרטבת תשתיות או דרכים בפרויקטים קבלניים
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  (צמ"ה) מכני הנדסיציוד . 4

 ע.דמילים להרחבת היתפזורת מצורף משחק  ,כמו בעלון הקודם

 ה."ים של כלי צמנהפעם סוגים שו

הכולל מודעות ופרסומים  ,"אינדקס הכלים הכבדים של ישראל"לאתר ה יהפנגם מצורפת 
ים, מלגזות, מנופים ובמות בנושא כלי צמ"ה מסוגים שונים, כלים חקלאיים, משאיות וגרור

הוא מאפשר הצגה של סוגי כלים  םבתחו םאך לעוסקי ,רתאמפורסם בנו צד לנהרמה. אי
צ'ר או מפלסת נשונים, תמונות ומחירים (ראיתם פעם מרססת גזם או חופר תעלות טר

 /http://www.machine.co.il )?ריידרגממונעת 

 

 

 

 מחסן מילים:

-דחפור, אופני-מחפר, מחפרון, אספלט-מפזרת, ויברציוני-מכבש, ממונע-גלילי-מכבש, הנדסי-מכני-ציוד
, ניידת-מגרסה, סקרפר-מגרדת, ממונעת-מפלסת, טלסקופי-מעמיס, בובקט, שופל-אופני-יעה, בולדוזר

, מנערת, קולטיבטור, ומסילות-צינורות-מניח, טרנצ'ר -מתעל, פירקי-מוביל, עפר-מובילי, ניידת-נפה
 מספריים-הרמה-במת, פירקית-זרוע-הרמה-במת, צריח-עגורן, הולך-מפעיל -מלגזת

 

http://www.machine.co.il/
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 פרויקט הווספה. 5

 ,הגעתם לדף האחרוןכבר אם 

 :אישיפרויקט הרשו לי לשתף אתכם בלסיכום 

 שנה. 25לפני כמעט  ,12.07.1988 -קניתי כשלמדתי בטכניון, באת הווספה 

 1971סמ"ק שנת ייצור  150ווספה ספרינט 
 ומאז היא משמשת אותי בנאמנות.

ולוותה  ,נעשתה במקצועיות על ידי רועי דייןש,בקיץ האחרון הגיע זמנה לפחחות מקיפה 
 בצילומים על ידי אילן שחם.

  .בתהליך גילינו שהצבע המקורי היה אפור ירוק ולא אדום
 שמרנו על כל החלקים המקוריים, גם אם היו מעט פגומים. ,כןכמו 

 תמונות מייצגות הוכמ ,יוטיובבאתר דקות  2בן  מצורף קישור לסרט
https://www.youtube.com/watch?v=90qRhE3a4yg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=90qRhE3a4yg
https://www.youtube.com/watch?v=90qRhE3a4yg
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  ,ומתבסס על ידע אישי ופרסומים חיצוניים דעתלהרחיב את ה המפורט לעיל נועדמידע ה
 מיטב הבנתנו המקצועית. ל פי ע ,רותימוגש כש

 ,קביעת עמדה לעצם עשיית ביטוח ו/או קביעת תנאים מוקדמים טרם עשייתולראות במידע זה כאין 
 .י חברות הביטוחמין זה מלוא הסמכות וההחלטה נתונה בידי חתיובענ
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